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                 С Р Е Д Н О     У Ч И Л И Щ Е                                                               

„СВЕТИ  СВЕТИ  КИРИЛ И МЕТОДИЙ “ 

ГРАД  ЯКОРУДА 
адрес: ул. “Св. св. Кирил и Методий” № 41, тел 07442 9235,9273,9224 

sou_yakoruda@abv.bg 

 

 

 

      З А П О В Е Д  
            № РД 228-116 / 30.11. 2016 год.   

     

 На осн. чл. 259 ал.1 от ЗПУО във връзка със Заповед № РД 09-

1072/10.08.2016 година на министъра на образованието и науката, чл. 14 ал.1 и 

ал.2 т 7 и чл. 14 от Инструкция за изпълнение на дейностите по проект 

BG05M2OP001-2.004-0004 ,, Твоят час “ , 

           О П Р Е Д Е Л Я М:  

 I. Групи за занимания по интереси и за преодоляване на обучителни 

затруднения и техните ръководители за учебната 2016/2017 година, както следва: 

 1. Любка Вацкова – група за преодоляване на обучителни затруднения, 

област БЕЛ ,, Да бъдем грамотни “. 

 2. Вера Шаламанова – група за преодоляване на обучителни затруднения, 

област БЕЛ ,, Да преодолеем заедно трудностите “. 

 3. Татяна Калоянова – група за занимания по интереси ,, Да се подготвим 

успешно за първи сертификат по АЕ “. 

 4. Анна Никулкина – група за преодоляване на обучителни затруднения – 

област  БЕЛ ,, Знам и мога “. 

 5. Айше Кьорова – група за занимания по интереси ,, Играй и учи на АЕ “. 

 6. Мунисе Чаушова – група за преодоляване на обучителни затруднения, 

област БЕЛ ,, Искам да успея “. 

 7. Катя Хаджиценева – група за занимания по интереси ,, Красотата на тан-

ца “. 

 8. Галя Вардева – група за преодоляване на обучителни затруднения, област 

математика. 

 9. Ирина Грънчарова – група за занимания по интереси ,, Млад краевед “. 

 10. Елиана Амудова – група за преодоляване на обучителни интереси, 

област БЕЛ ,, Мой звучен език “. 

 11. Анна Гръкова – група за занимания по интереси ,, Нашето здраве “. 
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 12. Найла Сапунджи – група за преодоляване на обучителни затруднения, 

област БЕЛ ,, Обичам да съчинявам “. 

 13. Галя Шаламанова – група за преодоляване на обучителни затруднения, 

област БЕЛ ,, Писането – забавно и интересно “. 

 14. Вайдин Мисанков – група за занимания по интереси ,, Психология на 

общуването “. 

 15. Славка Тодева – група за занимания по интереси ,, Сръчни ръце “. 

 16. Мехмед Кунгю – група за занимания по интереси ,, Тенис на маса “. 

 17. Айше Осман – група за занимания по интереси ,, Традиции и обичаи - 

презентации “. 

 18. Пепа Баненска – група за преодоляване на обучителни затруднения, 

област БЕЛ ,, Уча се да чета и пиша “. 

 19. Юсеин Леши – група за занимания по интереси ,, Фитнес “. 

 20. Анна Делиева – група за преодоляване на обучителни затруднения - 

област БЕЛ ,, Четенето лесни и интересно “. 

 21. Исмаил Цикалов – група за занимания по интереси ,, Шахмат “. 

 22. Гергана Никулкина – група за преодоляване на обучителни затруднения 

- област БЕЛ ,, Да съм полезен в час “. 

 II. Възнаграждение за взет час с включени осигуровки за сметка на 

осигуреното лице – 12 лева. 

 III. Брой часове за периода от 01.11.2016 година до 31.05.2017 година – 70 

часа. 

 IV. Утвърждавам график за провеждане на занимания по групи в училище в 

съответствие с изработените графици за всички група, както следва: 

 

 

График 

№ Име  

Презиме 

 Фамилия 

Бр. 

Часове 

 

Наименование        

на групата 

Възнаграждение 

за взет час  

Ден от седмицата и бр. 

часове за седмично 

разписание 

1.  Любка 

Николова 

Вацкова на 

70 група за 

преодоляван

е на 

обучителни 

затруднения, 

област БЕЛ ,, 

12 лв. Сряда – 1 час  

11.30 – 12.15 

Четвартък - 2 часа 

12.30 -  
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Да бъдем 

грамотни “. 
2.  Вера 

Александрова 

Шаламанова 

70 група за 

преодоляван

е на 

обучителни 

затруднения, 

област БЕЛ ,, 

Да 

преодолеем 

заедно 

трудностите 

“. 

12 лв. Понеделник – 2 часа 

16.30 – 17.10 

17.20 – 18.00 

 

3.  Татяна 

Славова 

Калоянова 

70 група за 

занимания по 

интереси ,, 

Да се 

подготвим 

успешно за 

първи 

сертификат 

по АЕ “. 

12 лв. Понеделник – 2 часа 

16.30  

Петък – 2 часа 

16.30 

 

4.  Анна 

Костадинова 

Никулкина 

70 група за 

преодоляван

е на 

обучителни 

затруднения 

– област  

БЕЛ ,, Знам и 

мога “. 

12 лв. Сряда - 1 часа  

12.30 

Четвъртък - 1 часа  

12.30 

Петък - 1 часа  

12.30 

5.  Айше 

Местафова 

Кьорова 

70 група за 

занимания по 

интереси ,, 

Играй и учи 

на АЕ “. 

12 лв. Четвъртък – 2 часа 

16.30 

6.  Мунисе 

Мустафова 

Чаушова 

70 група за 

преодоляван

е на 

12 лв. Вторник – 1 час  

15.20 

Сряда - 1 часа 
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обучителни 

затруднения, 

област БЕЛ ,, 

Искам да 

успея “. 

12.30 

Четвъртък - 1 часа  

12.30 

7.  Катя Иванова 

Хаджиценева 

70 група за 

занимания по 

интереси ,, 

Красотата на 

танца “. 

12 лв. Сряда - 2 часа 

16.30 

Четвъртък - 2 часа 

16.30 

8.  Галя 

Кирилова 

Вардева 

70 група за 

преодоляван

е на 

обучителни 

затруднения, 

област 

математика. 

12 лв. Вторник - 2 часа 

15.30 – 16.50 

Четвъртък – 1 час 

15.30 – 16.10 

9.  Ирина 

Иванова 

Грънчарова 

70 група за 

занимания по 

интереси ,, 

Млад 

краевед “. 

12 лв. Сряда - 2 часа  

15.30 – 16.50 

Четвъртък – 1 час  

15.30 

10.  Елиана 

Славчова 

Амудова 

70 група за 

преодоляван

е на 

обучителни 

интереси, 

област БЕЛ ,, 

Мой звучен 

език “. 

12 лв. Сряда – 1 час 

12.30 

Четвъртък – 2 часа 

11.30 

 

11.  Анна 

Василева 

Гръкова 

70 група за 

занимания по 

интереси ,, 

Нашето 

здраве “. 

12 лв. Сряда – 2 часа  

16.30 

Четвъртък – 2 часа 

16.30 

12.  Найла 

Ибрахимова 

Сапунджи 

70 група за 

преодоляван

е на 

12 лв. Вторник - 2 часа 

15.20 

Четвъртък – 1 час 
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обучителни 

затруднения, 

област БЕЛ ,, 

Обичам да 

съчинявам “. 

12.20 

Петък – 1 час 

12.20 

13.  Галя Илиева 

Шаламанова 

70 група за 

преодоляван

е на 

обучителни 

затруднения, 

област БЕЛ ,, 

Писането – 

забавно и 

интересно “. 

12 лв.  

Сряда -  

12.15 

Четвъртък 

12.15 

14.  Вайдин 

Хасанов 

Мисанков 

70 група за 

занимания по 

интереси            

,, 

Психология 

на 

общуването“. 

12 лв. Четвъртък 

15.00 

15.  Славка 

Йорданова 

Тодева 

70 група за 

занимания по 

интереси ,, 

Сръчни ръце 

“. 

12 лв. Вторник 

15.30 

16.  Мехмед Салих 

Кунгю 

70 група за 

занимания по 

интереси ,, 

Тенис на 

маса “. 

12 лв. Четвъртък 

16.00 

17.  Айше Сабри 

Осман 

70 група за 

занимания по 

интереси ,, 

Традиции и 

обичаи - 

презентации 

“. 

12 лв. Сряда 

15.00 

Четвъртък – 15.30 
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18.  Пепа Мирчова 

Баненска 

70 група за 

преодоляван

е на 

обучителни 

затруднения, 

област БЕЛ            

,, Уча се да 

чета и пиша 

“. 

12 лв. Сряда – 1 час 

12.15 

Петък – 2 часа  

11.30 

19.  Юсеин 

Мустафа 

Леши 

70 група за 

занимания по 

интереси                      

,, Фитнес “ 

12 лв. Четвъртък 

16.00 

20.  Анна 

Василева 

Делиева 

70 група за 

преодоляван

е на 

обучителни 

затруднения 

- област БЕЛ 

,, Четенето 

лесни и 

интересно “. 

12 лв. Сряда – 12.20 

Четвъртък – 12.20 

Петък – 11.30 

 

21 
Исмаил 

Реджеп 

Цикалов 

70 група за 

занимания по 

интереси ,, 

Шахмат “. 

12 лв. Четвъртък – 15.30 

 

22 
Гергана 

Борисова 

Никулкина 

70 група за 

преодоляван

е на 

обучителни 

затруднения 

- област БЕЛ 

,, Да съм 

полезен в час 

“. 
 

12 лв. Четвъртък – 15.30 
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 С настоящата заповед да бъдат запознати всички заинтересовани лица 

срещу подпис за сведение и изпълнение и сключване на допълнително 

споразумение към трудовите договори, считано от 01.11.2016 година. 

 Контролът по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. 

 

        Директор: .............. 

   

        / Николай Хаджиценев / 

 

 

 Запознати със заповедта: 

 1. ...................... / Л. Вацкова / 

 2. ...................... / В. Шаламанова / 

 3. ...................... / Т. Калоянова / 

 4. ...................... / А. Никулкина / 

 5. ...................... / А. Кьорова / 

 6. ...................... / М. Чаушова/ 

 7. ...................... / К. Хаджиценева / 

 8. ...................... / Г. Вардева / 

 9. ...................... / И. Грънчарова / 

 10. ..................... / Ел. Амудова / 

 11. ..................... / А. Гръкова / 

 12. ..................... / Н. Сапунджи / 

 13. ..................... / Г. Шаламанова / 

 14. ..................... / В. Мисанков / 

 15. ..................... / С. Тодева / 

 16. ..................... / М. Кунгю / 

 17. ..................... / А. Осман / 

 18. ..................... / П. Баненска / 

 19. ..................... / Ю. Леши / 

 20. ..................... / А. Делиева / 

 21. ..................... / И. Цикалов / 

 22. ..................... / Г. Никулкина / 
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